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محضر اجتماع
لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
المنعقدة بجلستها الرابعة بتاريخ يوم األربعا الموافق  2018 / 5 / 9الساعة  10ص
والمشكلة من:
 د /آسر إبراهيم غنيم د /محمد عال قطري د /سهى المصري د /هايدي عاطف عباس د /أميرة محمد بلتاجي د /خلود بركة -د /سمير مرشدي

وكيل الكلية للمجتمع والبيئة
أستاذ م .األدوية والسموم
مدرس الصيدالنيات
مدرس الصيدالنيات
مدرس العقاقير
مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة
مدرس الكيميا التحليلية

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

وطبقا لكشف الحضور المرفق
***

الموضوعات
أوال :المصادقة على قرارات الجلسة السابقة.
القرار :المصادقة على القرارات السابقة.
***
ثانيا :النظر في خطاب المعهد الصحي للقوات المسلحة بحوش عيسى لترشيح أعضا هيئة تدريس
لتدريس مقرر الفارماكولوجي للفرقة األولى بالمعهد (مرفق).
القرار :التوصية بالموافقة على قرار قسم األديةة يالسمو
(مرفق) بترشيح كل من األستاذةن المساعدةن بالقسم؛ د /آسر
غنيم يكيل الكلية للمجتمع يالبيئة يد /ماجد يصفي يكيل
الكلية للدراسات العليا للتدرةس كاألعوا السابقة يخدمة
للمجتمع.
***
ثالثا :اإلحاطة بالمشاركة اإليجابية لكلية الصيدلة جامعة دمنهور في فاعليات ملتقى وإحتفالية اليوم
العالمي للسالمة والصحة المهنية وذلك يوم السبت الموافق  28ابريل  2018بقاعة المؤتمرات بمركز
اعداد القادة التربويين بدمنهور.
القرار :أحيط المجلس علما يحيث أن هذا اليو الذى ةوافق
ةو ال  28من ابرةل من كل عا هو حملة ديلية سنوةة
لتعزةز بيئة عمل صحية يآمنة .يةأتي هذا الملتقى الذى
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المهنية
يالتنمية
للدراسات
االقليمى
المركز
ةنظمة
بالتعاين مع معهد السالمة يالصحة المهنية بالبحيرة
يآخرةن يبحضور الدكتور  /آسر غنيم يكيل الكلية للمجتمع
يالبيئة يممثلين من الجامعات يالوزارات المختلفة يقد
اشتمل على العدةد من الجلسات العلمية الهادفة تحت شعار
جيل آمن يصحي .ذلك مع التأكيد على أهمية نشر ثقافة
السالمة يالصحة المهنية بالكلية يالجامعة حيث قد سبق
كذلك ضمن أعمال لجنة السالمة يالصحة المهنية بالكلية
حصول العدةد من منتسبي الكلية عل ديرة أعضاء لجان يكذلك
تم إنجاز بعض اإلجراءات الصحية يمنها تركيب فالتر لتنقية
مياه الشرب بالكلية يمن قبل إصالح مقاعد مدرجات الطالب.
***
رابعا :المشاركة اإليجابية لكلية الصيدلة ومركز دعم وتسويق االبتكار والتكنولوجيا بجامعة دمنهور
في فاعليات ملتقى واحتفالية اليوم العالمي للملكية الفكرية وذلك يوم األحد الموافق  29ابريل 2018
بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة.
القرار :أحيط المجلس علما بمشاركة الدكتور  /آسر غنيم
يكيل الكلية يرئيس لجنة األخالقيات بالكلية يكل من السيد
أ.د /رئيس ينائب رئيس مركز دعم يتسوةق االبتكار
يالتكنولوجيا بالجامعة .ذلك مع تأكيد اللجنة على أهمية
نشر ثقافة الملكية الفكرةة بالجامعة يالمجتمع عن طرةق
إقامة النديات ييرش العمل التوعوةة يالتدرةبية.
***
خامسا :النظر في استكمال أعضا معيار المشاركة المجتمعية للتحليل اإلحصائي لنتائج استطالع رأي
رضا األطراف المجتمعية عن جودة المشاركة المجتمعية لكلية الصيدلة -جامعة دمنهور .
القرار :أحيط المجلس علما مع التأكيد على أهمية
التوصيات النابعة من تحليل نتائج استطالع الرأي في تطوةر
أنشطة خدمة المجتمع يتنمية البيئة طبقا للمرفق.
***
سادسا :النظر في أعمال تبرعات شنطة رمضان من السادة أعضا هيئة التدريس للعاملين بالكلية
استعدادا للشهر الفضيل.
القرار :أحيط المجلس علما مع التأكيد على أهمية األعمال
الخيرةة لدعم الترابط المجتمعي بالكلية.
***
رئيس اللجنة قائم بتسيير عمل وكيل الكلية للمجتمع والبيئة
د /آسر غنيم
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